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Σε αυτή την εργασία,σκοπός μας είναι να παρουσιάσουμε έναν από τους 

λεγόμενους  «άπληστους» αλγορίθμους (greedy algorithms),τον 

αλγόριθμο του Kruskal έτσι ώστε να γίνει κατανοητή η μορφή,η χρήση 

και η σημασία του.Πιο αναλυτικά: 

 

     Στοιχεία Παρουσίασης: 

 

1. Τι είναι ο Δυναμικός Προγραμματισμός 

2. Ποιό είναι το πρόβλημα που θέλουμε να επιλύσουμε 

3. Τι είναι ο αλγόριθμος Kruskal 

4. Θεωτητικά παραδείγματα 

5. Εφαρμογή αλγορίθμου σε παραδείγματα 

6. Παράθεση Κώδικα 

7. Αποτελέσματα αλγορίθμου 

8. Σύγκριση με Dijkstra,Prim,Boruvka,Bellman-Ford 

 

 

 

 
  1)Τι είναι ο Δυναμικος Προγραμματισμός; 
 
     Ο όρος δυναμικός προγραμματισμός θελεμιώθηκε το 1953 από τον 

Richard Bellman με στόχο να περιγράψει τη διαδικασία επίλυσης 

προβλημάτων που διασπώνται σε μια αλληλουχία διαδοχικών αποφάσεων. 

Είναι μια μέθοδος που είναι εφαρμόσιμη όταν τα υποπροβλήματα που 

υπάρχουν δεν είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους.Ένας αλγόριθμος που είναι 

προϊόν του δυναμικού προγραμματισμού ,επιλύει μια φορά κάθε 

υποπρόβλημα και αποθηκεύει αυτή τη λύση σε ένα πίνακα,στον οποίον θα 

καταφεύγει κάθε φορά που συναντά το συγκεκριμένο πρόβλημα.Αποτελεί 

λοιπόν μια πολύ ισχυρή τεχνική για αλγοριθμική επίλυση προβλημάτων. 

 

 

Ο δυναμικός προγραμματισμός εφαρμόζεται κατά κανόνα σε προβλήματα 

βελτιστοποίησης.Σε τετοιου είδους προβλήματα είναι δυνατόν να 

υπάρχουν πολλές διαφορετικές λύσεις. 

 

 

 



Η κάθε λύση έχει μια συγκεκριμένη τιμή και το ζητούμενο είναι να βρεθεί 

η λύση με τη βέλτιστη (ελάχιστη ή μέγιστη) τιμή.Μια λύση που 

εξασφαλίζει τη βέλτιστη τιμή χαρακτηρίζεται  ως μια βέλτιστη 

λύση,δεδομένου ότι μπορεί να υπάρχουν διάφορες λύσεις που 

επιτυγχάνουν τη βέλτιστη τιμή. 
 

 Η ανάπτυξη ενός αλγορίθμου δυναμικού προγραμματισμού μπορεί 

να αναλυθεί σε μια σειρά από τέσσερα βήματα. 

1. Χαρακτηρίζουμε τη δομή μιας βέλτιστης λύσης. 

2. Ορίζουμε αναδρομικά την τιμή μιας βέλτιστης λύσης. 

3. Υπολογίζουμε την τιμή μιας βέλτιστης λύσης εργαζόμενοι 

αναβιβαστικά,δηλαδή “από κάτω προς τα πάνω” ή “από τα μερικά στα 

γενικά”. 

4. Κατασκευάζουμε μια βέλτιστη λύση από τα δεδομένα που έχουμε 

υπολογίσει. 
 

 Τα βήματα 1-3 αποτελούν τα βασικά στάδια της επίλυσης ενός 

προβλήματος με τη μέθοδο του δυναμικού προγραμματισμού.Το βήμα 4 

μπορεί να παραλειφθεί αν το ζητούμενο είναι μόνο η τιμή μιας βέλτιστης 

λύσης. 

 

 

 
  2)Ποιό έιναι το πρόβλημα που θέλουμε να επιλύσουμε
  

   
Οι  «άπληστοι» αλγόριθμοι είναι χρήσιμα εργαλεία για την επίλυση 

προβλημάτων βελτιστοποίησης.Για παράδειγμα εύρεση του συντομότερου 

μονοπατιού μεταξύ δύο κορυφών ενός γράφου ή την εύρεση της βέλτιστης 

σειράς για την εκτέλεση ενός συνόλου έργων από ένα υπολογιστικό σύστημα. 

 

Πρόβλημα: 

Έστω G=<N,A> ένας συνεκτικός μη κατευθυνόμενος γράφος,όπου Ν το 

σύνολο των κορυφών και Α το σύνολο των ακμών,σε κάθε μια από τις οποίες 

αντιστοιχεί ένας αριθμός,το βάρος της.Πρέπει να βρεθεί ένα υποσύνολο Τ 

των ακμών του G,που να συνδέει όλες τις κορυφές του γράφου G και το 

άθροισμα των βαρών του T να είναι το ελάχιστο δυνατό. 

 

 



Το Τ λέγεται ελάχιστο επικαλύπτον δέντρο  (minimum spanning tree/MST). 

Επικαλύπτον είναι το δέντρο το οποίο περιέχει όλους τους κόμβους του 

γράφου,ενώ ελάχιστο λέγεται αυτό που περιέχει τις ελάχιστες ακμές προς 

όλους τους κόμβους. 

    

 

  3)Τι είναι ο αλγόριθμος Kruskal. 

 
 Ένας άπληστος αλγόριθμος διαθέτει μια απλή δομή που αποτελείται 

από τα εξής στοιχεία: 

 

• ένα σύνολο υποψήφιων επιλογών.(πχ οι κορύφες ενός γράφου) 

• ένα σύνολο επιλογών που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί στη 

διαδικασία της επίλυσης. 

• μια συνάρτηση ελέγχου,που ελέγχει αν ένα συγκεκριμένο σύνολο 

υποψηφίων επιλογών αποδίδει μια λύση.(όχι απαραίτητα τη βέλτιστη για 

τη στιγμή που εξετάζεται) 

• μια συνάρτηση που ελέγχει αν ένα σύνολο υποψηφίων επιλογών 

είναι εφικτό,ώστε να μας δώσει μια λύση στο πρόβλημα. 

• Μια συνάρτηση επιλογής,που ανά πάσα στιγμή δείχνει ποιά επιλογή 

έχει την καλύτερη προοπτική για να είναι μέρος της λύσης του 

προβλήματος. 

• Μια αντικειμενική συνάρτηση,που δίνει την τιμή της λύσης.Την 

αντικειμενική συνάρτηση είναι που επιθυμούμε να βελτιστοποιήσουμε.(η 

συνάρτηση επιλογής βασίζεται συνήθως στην αντικειμενική συνάρτηση 

και μάλιστα μπορεί να είναι και ίδιες) 

     

 Ένας τέτοιος αλγόριθμος προχωράει στο επόμενο βήμα με την 

απόφαση που εκείνη τη στιγμή φαίνεται να είναι η καλύτερη για την 

επίλυση του προβλήματος.Αυτό βέβαια δεν συνεπάγεται ότι αποδίδει 

πάντα τη βέλτιστη λύση. 

 

      

 

 

 

 

 



ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ KRUSKAL 

 

 Το σύνολο Τ των ακμών είναι αρχικά άδειο.Με την πρόοδο του 

αλγορίθμου προστίθενται στο Τ μία προς μία,νέες ακμές. 
 

 Ανά πάσα στιγμή οι γράφοι που σχηματίζονται από τις κορυφές του 

G και τις ακμές του Τ αποτελούν ενδεχομένως περισσότερα από ένα 

διαφορετικά συνδεδεμένα δέντρα.Οι ακμές του Τ που περιλαμβάνονται σε 

κάθε ένα απο αυτά αποτελούν ελάχιστα συνδεδεμένα δέντρα για το 

σύνολο των κορυφών του εκάστοτε τμήματος.Στο τέλος του αλγορίθμου 

λαμβάνουμε ένα μόνο συνδεδεμένο τμήμα και έτσι το Τ αποτελεί 

ελάχιστο επικαλύπτον δέντρο του G. 

 

 Για τη δημιουργία όλο και μεγαλύτερων ανεξάρτητων συνδεδεμένων 

τμημάτων,εξετάζουμε τις ακμές του γράφου G κατά αυξουσα σειρά 

βάρους.Αν μια ακμή ενώνει δύο κορυφές από διαφορετικά τμήματα,τότε 

αυτή εισάγεται στο T και τα δύο τμήματα γίνονται πλέον ένα ενιαίο 

συνδεδεμένο τμήμα.Αλλιώς η ακμή απορρίπτεται διότι η συμπερίληψη της 

στο T θα δημιουργούσε κύκλο. 

  

 

  4)Θεωρητικό Παράδειγμα. 

 

 



Έστω το παραπάνω μη κατευθυνόμενο βεβαρημένο συνεκτικό γράφημα 

G=(N,A).Να δείξετε το ελάχιστο επικαλυπτικό δένδρο (Minimum 

Spanning Tree-MST) που προκύπτει μετά την εφαρμογή του 

αλγορίθμου Kruskal.Σε περιπτώσεις που υπάρχουν παραπάνω από μια 

επιλογές,επιλέγεται εκείνη η ακμή που ενώνει κορυφές με το μικρότερο 

άθροισμα των βαρών. 

 

 
  

• 1ο βήμα: Προσθήκη της ακμής (5,6) που έχει βάρος 1 

• 2ο βήμα: Προσθήκη της ακμής (0,2) που έχει βάρος 2 

• 3ο βήμα: Προσθήκη της ακμής (1,3) που έχει βάρος 3 

• 4ο βήμα: Προσθήκη της ακμής (1,4) που έχει βάρος 3 

• 5ο βήμα: Προσθήκη της ακμής (2,3) που έχει βάρος 4 

• 6ο βήμα: Η ακμή (0,1) δεν μπορεί να προστεθεί γιατί δημιουργεί 

κύκλο 

• 7ο βήμα: Προσθήκη της ακμής (5,7) που έχει βάρος 5 

• 8ο βήμα: Η ακμή (6,7) δεν μπορεί να προστεθεί γιατί δημιουργεί 

κύκλο 

• 9ο βήμα: Προσθήκη της ακμής (2,5) που έχει βάρος 6 

 

Οπότε έχω το τελικό Minimum Spanning Tree-MST,μετά την εφαρμογή 

του αλγορίθμου Kruskal: 

 



 

 

 

 

 

   

6) Κώδικας 

 

 
#include<stdio.h> 

#include<stdlib.h> 

int i,j,k,a,b,u,v,n,ne=0; 

int min,mincost=0,c[9][9],parent[9]; 

int find(int); 

int uni(int,int); 

int main() 

{ 

  

 printf("Kruskal Algorithm\n"); 

 printf("\nDwste ton arithmo twn komvwn\n"); 

 scanf("%d",&n); 

  

 for(i=0;i<n;i++) 

  { 

   for(j=0;j<n;j++) 

     { 

      c[i][j]=0; 

     }  



  } 

 

//eisagwgh varwn  

 

  c[0][1]=0; 

  c[0][2]=2; 

  c[1][0]=0; 

. 

. 

. 

. 

. 

  c[7][6]=5; 

    

 

for(i=0;i<n;i++) 

  { 

   for(j=0;j<n;j++) 

     { 

      if(c[i][j]==0) 

        c[i][j]=999; 

     }  

   } 

  

printf("\n\nOi koryfes tou MST einai :\n"); 

 while(ne<=n) 

 { 

  for(i=0,min=999;i<n;i++) 

  { 

   for(j=0;j<n;j++) 

   { 

    if(c[i][j]<min) 

    { 

     min=c[i][j]; 

     a=u=i; 

     b=v=j; 

    } 

   } 

  } 

  u=find(u); 

  v=find(v); 

  if(uni(u,v)) 

  { 

   printf("\n%d edge (%d,%d) =%d\n",ne,a,b,min); 

   mincost +=min; 

  } 

  c[a][b]=c[b][a]=999; 

 

  ne++; 

 } 

 printf("\n Elaxisto kostos = %d\n",mincost); 

 system("PAUSE"); 



  

} 

int find(int i) 

{ 

 while(parent[i]) 

  i=parent[i]; 

 return i; 

} 

int uni(int i,int j) 

{ 

 if(i!=j) 

 {  

 if(i<j) 

 parent[i]=j; 

 else if (i>j) 

 parent[j]=i; 

          

  return 1; 

 } 

 return 0; 

} 

 

 

     

 

 
 7)Παράθεση αποτελεσμάτων  

  

1.Για τον γράφο του θεωρητικού παραδείγματος 

  Αριθμός κορυφών:  8 

    Οι κορυφές του MST είναι : 

 

   0 edge (5,6) =1 

   1 edge (0,2) =2 

   2 edge (1,3) =3 

   3 edge (1,4) =3 

   4 edge (2,3) =4 

   5 edge (5,7) =5 

   7 edge (2,5) =6 

   Ελάχιστο Κόστος  = 24 

 

 

 



 

2.Για το γράφο :   

   

   

 

Αριθμός κορυφών:  8 

    Οι κορυφές του MST είναι : 

 

   0 edge (0,1) =12 

   1 edge (2,3) =12 

   2 edge (0,7) =13 

   3 edge (3,4) =13 

   4 edge (1,6) =14 

   5 edge (2,5) =14 

   6 edge (4,7) =15 

             Ελάχιστο Κόστος  = 93 

  

3.Για τον παρακάτω γράφο :  



 
 

 

Αριθμός κορυφών:  7 

    Οι κορυφές του MST είναι : 

 

   0 edge (0,3) =5 

   1 edge (2,4) =5 

   2 edge (3,5) =6 

   3 edge (0,1) =7 

   4 edge (1,4) =7 

   5 edge (4,6) =9 

Ελάχιστο Κόστος  = 39 

 

 

 

 

  

  

 

 

 



  8)Σύγκριση με άλλους αλγορίθμους.  

 (Prim,Dijkstra,Boruvka,Bellman-Ford) 
 

• Ο αλγόριθμος του Kruskal επιλέγει ακμές,απλά προσπαθώντας να 

αποφύγει τη δημιουργία κύκλων.Αυτός ο τρόπος λειτουργίας έχει ως 

συνέπεια τη δημιουργία ενός δάσους από δέντρα,τα οποία στη συνέχεια 

αναπτύσσονται με ακανόνιστο τρόπο,ανάλογα με την εξέλιξη του 

αλγορίθμου. 

  

• Αντίθετα ο αλγόριθμος του Prim αναπτύσσει σταδιακά το ίδιο το 

ελάχιστο συνδεδεμένο δέντρο ξεκινώντας από μια τυχαία επιλεγείσα 

ρίζα.Σε κάθε βήμα προστίθεται ένα νέο κλαδί του δέντρου και ο 

αλγόριθμος ολοκληρώνεται όταν έχουν επιλεγεί όλες οι κορυφές του 

γράφου. 
 

• Ο αλγόριθμος του Dijkstra,βρίσκει την ελάχιστη διαδρομή μεταξύ 

δύο κορυφών ενώ ο Κruskal επιστρέφει το minimum spanning tree που 

ενώνει όλες τις κορυφές ενός γράφου. 
 

• Ο αλγόριθμος των Bellman-Ford,επιλύει το πρόβλημα των 

ομοαφετηριακών ελαφρύτατων διαδρομών στη γενική περίπτωση όπου οι 

ακμές ενδέχεται να έχουν αρνητικά βάρη.Εάν υπάρχουν αρνητικά βάρη,ο 

αλγόριθμος υποδεικνύει ότι το πρόβλημα δεν έχει λύση.Εάν δεν 

υπάρχουν,υπολογίζει τις ελαφρύτατες διαδρομές και τα βάρη τους. 

 

• Ο αλγόριθμος του Boruvka,είναι ένας πολύ απαιτητικός αλγόριθμος 

διότι βρίσκει το minimum spanning tree σε ένα γράφημα του οποίου όλες 

οι ακμές έχουν διαφορετικά βάρη. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 Πολυπλοκότητα  
(Prim,Kruskal,Bellman- Ford,Boruvka) 
 

� Ο βασικός βρόγχος του αλγορίθμου Prim εκτελείται n-1 φορές και σε 

κάθε εκτέλεση ο βρόγχος for που περικλείει έχει πολυπλοκότητα 

O(|V|).Άρα ο αλγόριθμος έχει συνολική πολυπλοκότητα O(|V|
2
). 

 

� Σε σχέση  με τον αλγόριθμο του Kruskal με πολυπλοκότητα 

O(|Ε|log|V|),(όπου Ε:αριθμός ακμών και V:αριθμός κορυφών): 

                Για “πυκνους” γράφους όπου ο αριθμός των ακμών τείνει στο         

|V|(|V|-1)/2 ο αλγόριθμος του Kruskal έχει πολυπλοκότητα O(|V|
2
log|V|) 

και επομένως ο αλγόριθμος του Prim είναι καλύτερος. 

                   Για “αραιούς” γράφους όπου ο αριθμός των ακμών τείνει στο V, 

ο   αλγόριθμος του Kruskal [O(|V|log|V|)] είναι ο πιο αποδοτικός. 
 

� Η πολυπλοκότητα του αλγορίθμου Dijkstra,είναι O((|V|+|E|)log|V|) 

ενώ για αραιούς γράφους,η πολυπλοκότητα ανάγεται σε 

O(|E|log|V|). 
 

� Η πολυπλοκότητα του αλγορίθμου Βoruvka είναι O(|E|log|V|). 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγές:  

-Εισαγωγή στο αλγορίθμους (Cormen-Leiserson-Rivest-Stein.ΠΕΚ) 

-Wikipedia 

-stackoverflow.com (Ροντογιάννης Αριστοφάνης-πολυτιμη πληφορία 

σχετικά με τον κώδικα) 

-Πληροφορίες από Διπλωματική Εργασία από το Τ.Πληροφορικής του 

Οικονομικού Παν.Αθηνών. (Βαγγέλης Δούρος) 
 


